10 JAAR "NOVIOPOST"

Voorwoord
Voor U ligt een speciale uitgave van ons verenigingsorgaan NOVIOPOSTA.
Deze uitgave geeft in vogelvlucht een beeld van de ontwikkeling van onze
vereniging. Reden om deze publikatie het daglicht te doen zien is het feit dat de
vereniging op 7 oktober 1993 de leeftijd van tien jaar bereikt.
In deze tien jaar is Noviopost vooral dankzij de inzet van vele leden op velerlei
terrein, uitgegroeid tot een zeer sterke vereniging. Een woord van dank aan
alle leden, die op de een of andere wijze hun steentje hebben bijgedragen aan
het welslagen, is hier dan ook op zijn plaats.
Een speciaal dankwoord richt ik tot de echtgenoten van de betuurs- en
commissie-leden. Zij hebben vele avonden alleen gezeten als er vergaderd
moest worden.
Rest mij nog onze vereniging een bloeiende toekomst te wensen, en ik verwacht dat ook in de komende jaren nog vele leden bereid zullen zijn een handje
uit te steken zoals we dat gewend zijn.
Beek-Ubbergen, september 1993.

J.P.Toussaint
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Beknopte voorgeschiedenis
Een postzegelvereniging oprichten, naast een bestaande, in een grote stad als
Nijmegen doe je niet zonder goede reden. Alle oprichters die aan de wieg van
onze vereniging staan zijn echter ex-(bestuurs)lid van de afdeling Nijmegen van
de Gelderse Filatelistenvereniging "De Globe". Er heerst een sfeer van onvrede
met het beleid dat binnen "De Globe" gevoerd wordt, niet alleen bij het bestuur
van de afdeling, doch ook bij veel leden. Het past niet in dit kader om in
details te treden, want het is een complex van factoren dat aan de onvrede ten
grondslag ligt.
In de algemene vergadering van de afdeling van 8 april 1983 wordt na een
discussie de vraag aan de orde gesteld of het niet zinvol is om een eigen
vereniging op te richten. Om dit te bestuderen, want er is uiteraard niet zo
maar een antwoord te geven, wordt tijdens de vergadering een "Commissie van
onderzoek naar zelfstandig-wording" ingesteld.
Deze commissie, bestaande uit de afdelingsleden Mevrouw Th.Hoogstraatenvan Rijswijk en de heren E.C. Lorentz, J.G.M. Rademaker en P . A . M .
Rietveld, gaat aan het werk. Na een aantal gesprekken met het afdelingsbestuur
blijkt een van de belangrijkste knelpunten te zijn, dat men onvrede heeft met
onderdelen van de statuten van "De Globe". De commissie is op een zeker
moment zelfs van oordeel dat men best lid kan blijven van "De Globe", als aan
de statuten maar een item wordt toegevoegd over "afdelingen, waarvoor eigen
statuten gelden". Die afdelingsstatuten moeten dan wel geënt zijn op de statuten
van "De Globe", doch via de eigen statuten kunnen dan de knelpunten worden
weggenomen.
Het hoofdbestuur van "De Globe" blijkt echter in geen enkel geval bereid water
bij de wijn te doen en beroept zich op de algemene ledenvergadering. De
commissie heeft daarvoor wel begrip, doch proeft uit de sfeer dat men geen
prae-advies aan de algemene vergadering w i l voorleggen.
De commissie doet een onderzoek naar de vele facetten die met de filatelie te
maken hebben en speciaal naar die in verenigingsverband. Zij stelt een
uitvoerig rapport samen en bespreekt dit met bestuur en leden. Ook de
oprichting van een eigen vereniging behoort ruimschoots tot de mogelijkheden.
De commissie houdt vervolgens een schriftelijke enquête onder de leden, met
het doel er achter te komen hoe de leden denken over het lid blijven van "De
Globe" dan wel het oprichten van een eigen vereniging. De commissie is
namelijk van oordeel dat alle leden zich over deze kwestie moeten kunnen
uitspreken, en niet alleen degenen die op de vergadering aanwezig waren.
Om kort te gaan, het overgrote deel is van mening dat een eigen vereniging
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wenselijk is als het hoofdbestuur van "De Globe" weigerachtig blijft naar de
mening van haar grootste afdeling te luisteren.
Vervolgens heeft de commissie een gesprek met een delegatie van het hoofdbestuur, doch weer zonder enig resultaat.
Daarna brengt de commissie verslag uit aan de ledenvergadering en heft zich
zelf op. De vergadering heeft immers het laatste woord en dat luidt dat er een
nieuwe vereniging dient te worden opgericht.

De start
Een tiental leden, het oude afdelingsbestuur aangevuld met twee leden, komt bij
elkaar en besluit een nieuwe vereniging op te richten.
Zij zullen het eerste bestuur vormen zodra de oprichtingsakte is gepasseerd.
Tegelijkertijd worden bestuurstaken verdeeld. Statuten en huishoudelijk
reglement worden voorbereid.
De heer A. Bosman wordt als voorzitter in functie gekozen. Op 7 oktober 1983
om 1 5 . 5 uur verschijnen de heren A. Bosman en Mr F . M . Hilgers ten kantore
van notaris Mr J . W . A . M . Janssen te Nijmegen en wordt daar de oprichtingsakte gepasseerd van de Filatelistenvereniging 'NOVIOPOST', gevestigd te
Nijmegen.
De nieuwe vereniging is een feit! Filatelistenvereniging 'NOVIOPOST' wordt
bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Nijmegen ingeschreven. In de
oprichtingsakte is opgenomen dat voor de eerste maal als bestuursleden
optreden:
A. Bosman, voorzitter;
J . M . Rijsdijk, secretaris;
M . L . van Houdt, penningmeester;
Mr F . M . Hilgers, lid;
J. van 't Zelfde, l i d ;
J.G.M. Rademaker, l i d ;
L . A . Moonemans, l i d ;
Th.G. van Hoogstraaten-van Rijswijk, lid;
J.A. Dassel-Nienhuis, l i d ;
P.G.M. Gerrits, lid.
Deze eerste leden, tevens bestuursleden, hebben de taak op zich genomen van
'Noviopost' een bloeiende vereniging te maken, en komen in actie om alles
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vorm te geven. Er wordt meteen intensief vergaderd, want er moet eindeloos
veel geregeld worden.
Aan de toekomstige leden is immers toegezegd dat alle faciliteiten die bij een
goed functionerende filatelistische vereniging behoren, ook in onze vereniging
aanwezig zullen zijn.
De eerste bijeenkomst van de aangemelde leden van de vereniging vindt plaats
op donderdag 15 december 1983 in het Wijkcentrum "De Klokketoren". De
zaal is bomvol, want op die dag bedraagt het aantal leden al 470! waarvan er
velen zijn gekomen.
Aan de leden wordt bekend gemaakt dat 'Noviopost' dezelfde faciliteiten gaat
bieden, voor dezelfde contributie die men gewend was.

Overzicht bestuur
In de loop van de afgelopen tien jaar is er een aantal mutaties binnen het
bestuur geweest. Onderstaand een opsomming in alfabetische volgorde.
Bosman, A.
Voorzitter
Dassel-Nienhuis, Mw.J.A.
Ledenadministratie
Ebben, J.H.A.
Voorlichting
Gerrits, P.G.M.
Voorlichting
Hilgers, Mr F . M .
Nieuwtjes/Veilingen
Hoogstraaten-v.Rijswijk, Mw.T.G.v. Ledenwerving
Houdt, M . L . van
Penningmeester
Moonemans, L . A .
Rondzendingen
Mulder, J.
Novioposta
Pierlo, H.J.A.
Veilingen
Rademaker, J.G.M.
Secretaris
Rooijen, H . M . van
Jeugdzaken
Rijsdijk, J . M .
Secretaris
Thyssen, A.
Penningmeester
Toussaint, J.P.
Voorzitter
Zelfde, J. van 't
Voorzitter

7-10-83
7-10-83
7- 5-93
7-10-83
7-10-83
7-10-83
7-10-83
7-10-83
3- 5-91
7- 5-93
7-10-83
7- 5-93
7-10-83
3- 1-92
3- 5-91
7-10-83

12- 5-90
4- 5-90
heden
6- 9-91
7- 5-93
heden
31-12-91
26-11-88
heden
heden
heden
heden
7- 5-93
heden
heden
4- 9-90

Voorzitters
De voorzitter wordt statutair in functie gekozen.
In tien jaar tijd hebben wij drie voorzitters benoemd.
Bosman, A.
Zelfde, J.van 't
Toussaint, J.P.

7-10-83 12-5-89
12- 5-89 4- 9-90
6- 9-91 heden

Erefunkties
Een aantal bestuursleden is na hun aftreden door de Algemene vergadering
benoemd in een erefunctie.
Erevoorzitter
Bosman, A.

4- 5-90

Erelid
Bosman, A.
Dassel-Nienhuis, J.A.
Hilgers, Mr F . M .
Rijsdijk, J.M.
Zelfde, J. van 't

12- 5-89
3- 5-91
7- 5-93
7- 5-93
3- 5-91

Overige onderscheidingen
Twee leden zijn op een bijzondere wijze door de Nederlandse Bond van
Filatelistenverenigingen onderscheiden met de zilveren bondsspeld. Deze wordt
toegekend aan personen die zich op buitengewone manier voor de filatelie in
het algemeen hebben ingezet. Het zijn
Moonemans, L . A .
Bosman, A.

1- 7-87
12- 5-89
(vervolg pagina 19)
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Ledenoverzicht
Het is de vereniging in de loop der jaren niet slecht gegaan wat het
ledenbestand betreft. Er zijn jaren met een goede stijging geweest en af en toe
een lichte daling.
De ledenadministratie tracht bij te houden om welke redenen men het lidmaatschap beëindigt. Overlijden en verhuizen zijn de belangrijkste.
Onderstaand een overzicht van de ledenstand op 1 januari van elk jaar.
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

461
529
551
547
535
532
520
509
517
513

Financiering
Om een beginnende vereniging te kunnen opstarten is veel geld nodig. Het
nieuwe bestuur bezit niets aan papier, materiaal, rondzendbenodigdheden e.d.
maar wel een banksaldo: nihil.
Om de eerste nood te lenigen besluit het bestuur een obligatie-lening uit te
zetten van 400 stuks van F 30,— ieder, uit te loten over een periode van vijf
jaar. Daarbij werd echter ook bepaald dat men de obligaties ook mocht gebruiken om de contributie te betalen of om er aankopen uit de rondzendingen mee
te doen. De lening was een succes en de terugbetaling eveneens. Het gaat de
vereniging naar den vleze.

Vergaderingen
Er is vooral in het begin eindeloos vergaderd want er is zo veel te regelen en
van de grond te tillen. Het bestuur is van mening dat er efficiënt moet worden
vergaderd. In de praktijk wordt een structuur schema opgezet, zodat ieder weet
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voor welke taak zij/hij staat. Er worden speciale werkgroepen samengesteld,
waar minstens een bestuurslid deel van uitmaakt om de link te leggen tussen de
groep en het bestuur. Een aantal van deze werkgroepen waren commissies ad
hoc, andere permanent. De permanente vindt U achter in dit blad.
Naast de vaste vergaderingen van dagelijks bestuur, voltallige bestuur en
diverse commissies zijn er ook vele "losse" contacten tussen bestuursleden
onderling en met vele leden.
Ook zijn er vergaderingen in een ander kader, nl. met de Regio 8, Stichting
Filatelie Rijk van Nijmegen waarover U aparte stukjes in dit blad vindt.

Activiteiten
De vereniging ontplooit een aantal activiteiten. Zo is er ieder maand een
clubbijeenkomst waarin gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke variatie
van onderwerpen.
Vaste onderwerpen zijn in j u n i , de laatste bijeenkomst van het seizoen, de
gratis verloting en in december de gratis bingo. In mei is de algemene
ledenvergadering. Op elke bijeenkomst proberen wij een spreker te krijgen die
of van buiten of uit de eigen gelederen komt. Bij de keuze van sprekers wordt
ook geprobeerd diverse filatelistische onderwerpen aan de orde te laten komen.
Veel lezingen van sprekers worden verluchtigd met dia's en een enkele keer
een film.
Het voert in dit kort bestek te ver om een opsomming van de sprekers en hun
onderwerpen over tien jaar te geven. Vast in het programma staan ook de
kleine veiling, de verloting en als sluitstuk de presentieverloting.
Ook is een proef genomen met een bijzondere "Duitse avond". Deze mag
gezien de reacties van de leden geslaagd genoemd worden, en het bestuur zal
trachten een dergelijke avond te herhalen, zij het met een ander thema.
Twee keer zijn er bijzondere gasten op de bijeenkomsten geweest. Dat waren
ontwerpers van postzegels. De eerste keer de heer Martens uit Beek-Ubbergen
die in 1984 de Nederlandse gelegenheidszegel 'Europees Parlement' ontwierp.
De tweede keer was dat mevrouw Montse Hernandez Sala met het ontwerp van
de wenszegel uit 1992.
Activiteiten die zich buiten de bijeenkomsten afspelen zijn er ook. Er is een
bloeiende rondzenddienst, die gesplitst is in gewone rondzendingen, gerichte
rondzendingen en rondzendingen van postwaardestukken en poststukken.
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Sinds kort is er een eigen bibliotheek met daaraan gekoppeld een tijdschriftenrondzenddienst. Hiervan wordt ook goed gebruik gemaakt.
Veel leden maken gebruik van de nieuwtjesdienst, waarbij abonnementen op
nieuwe uitgaven van veel landen mogelijk zijn.
Naast de nieuwtjesdienst kent de vereniging een eigen FDC-dienst, waar men
zich kan abonneren op alle eerstedag-enveloppen die in Nederland worden
uitgegeven. Ook hier wordt een goed gebruik van gemaakt.
Tweemaal per jaar houdt de vereniging een grote veiling. Bieders/kopers
moeten lid zijn van Noviopost, daar de veilingen binnen een gesloten club
plaatsvinden. Er is een toenemend aantal belangstellenden en een redelijke
omzet.
Een andere activiteit is onderwerp van studie. Er is een goede verstandhouding
met een aantal zusterverenigingen. Een bestuursdelegatie van 's-Hertogenbosch
is al enige malen op bezoek geweest op een van onze clubbijeenkomsten en
leden van ons bestuur zijn op tegenbezoek geweest. Momenteel wordt bekeken
of het mogelijk is in de toekomst met meerdere leden bezoeken en
tegenbezoeken te brengen met het vooropgestelde doel dat men onderling kan
ruilen.

Activiteiten in samenwerking met anderen
'Noviopost' maakt deel uit van de Stichting Filatelie "Rijk van Nijmegen".
Hierin is de Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars ook deelnemer.
De afdeling Nijmegen van "De Globe" doet aan de activiteiten mee, doch is
geen deelnemer aan de Stichting.
De opzet van de Stichting is, waar nodig gezamenlijk activiteiten te ontplooien.
Voorbeelden hiervan zijn de Internationale Postzegeldagen 2 x per jaar in Hotel
Erica te Berg en Dal. Op deze dagen is er steeds een groot aantal bezoekers en
naar wat het bestuur ter ore komt zijn zowel handelaren, semi-handelaren als
kopers in het algemeen zeer tevreden. De meesten komen dan ook elk half jaar
terug.
Sinds enige jaren is op initiatief van de Stichting eveneens een seniorenmiddag
ingesteld. Het doel van deze middag is om die leden die op de
verenigingsavond verhinderd zijn, of b.v. 's-avonds de deur niet meer uit
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durven, in de gelegenheid te stellen om ook hun hobby in clubverband uit te
voeren. Het zijn niet alleen senioren die van de gelegenheid gebruik maken.
Ook is in dit samenwerkingsverband de tentoonstelling "Waalpost 88"
georganiseerd. Deze tentoonstelling (o.a. ter gelegenheid van het vijfjarig
bestaan van onze vereniging) kwam tot stand na twee jaar intensieve
voorbereiding en omvatte 350 kaders. Deze tentoonstelling werd in "De
Vereeniging" gehouden en werd geopend door Mevr. Drs C.I. Dales, toen
burgemeester van Nijmegen. De Postharmonie was present en er waren veel
bijzondere gasten van heinde en verre gekomen. De tentoonstelling was een
succes. Ter gelegenheid van de tentoonstelling werd een prachtige catalogus
uitgegeven en verscheen ook een speciale briefkaart.
De leden van beide verenigingen zijn enige malen in de gelegenheid gesteld om
per georganiseerde busreis naar de Nationale tentoonstellingen in 's-Gravenhage
en Groningen te reizen.
Noviopost is deelnemer aan de 'Regio 8'. Dit is een samenwerkingsverband
tussen de filatelisten-verenigingen in Brabant. In de 'Regio 8' worden de
belangen van de verenigingen besproken en worden bepaalde zaken als tentoonstellingen en agenda's gecoördineerd. Van hieruit worden signalen naar de
Bond uitgezonden en naar het Maandblad. Noviopost is tijdens elke vergadering
in principe met twee bestuursleden aanwezig.

Novioposta
Alle leden ontvangen uit hoofde van hun lidmaatschap het Nederlandsch
Maandblad voor Philatelie. Door de vereniging wordt bovendien een eigen
kwartaalblad "Novioposta" uitgegeven. Hiervoor bestaat een redactie.
Naast het kwartaalblad worden door de redactie van tijd tot tijd speciale
uitgaven gerealiseerd. Deze hebben deels betrekking op items die van belang
zijn voor alle filatelisten, zoals "Mijn eigen album", en behandelen deels
speciale onderwerpen als "Postcodes" en "Thurn und Taxis". Deze uitgaven
mogen zich in een grote belangstelling verheugen, ook van personen buiten de
vereniging. Elke speciale editie haalde de filatelistische pers. De uitgaven
werden gratis aan de leden verstrekt. De restantvoorraden zijn voor een zeer
lage prijs te koop.
De editie "Thurn und Taxis" werd ingezonden naar de schrijfwedstrijd
georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars. De
22

inzending voldeed niet aan de gestelde eisen: het was meer een studie. Daarom
werd voor de inzending een extra prijs in het leven geroepen.

Deelnemers aan tentoonstellingen
Een speciale groep onder onze leden heeft in de afgelopen 10 jaar vormen
degenen die deelnamen aan tentoonstellingen. Zij boekten in de verschillende
categorieën goede tot zeer goede resultaten. Een bijzondere dank gaat naar hen
uit, want zij vertegenwoordigen daarmede in feite tevens onze vereniging. Hier
volstaan wij gaarne met het noemen van namen, zonder de tentoonstellingen en
hun prijzen. Wij doen dat in alfabetische volgorde. Het is mogelijk dat er
inzenders vergeten zijn, maar het is ons niet exact bekend wie wat naar waar
heeft ingezonden. Het zij ons vergeven.
A. Bosman
F.J. de Bruin
M . M . Claassen
H.J. de Jager
E.C. Lorentz
J.S. Lok
P.C. Molenaar
Een Nijmegenaar
E. Spaargaren
P.J.H. Steenbergen
L.P. Straaten
J.M.A.G. Stroom
W.C.G. van Susteren
J.P. Toussaint
J. van 't Zelfde
R. van 't Zelfde
In de literatuurklasse werden de volgende uitgaven bekroond:
Uw eigen album
Nederlandse loketstroken
Novioposta 1986-1988 in ingebonden vorm
Catalogus "Waalpost '88"
Thurn und Taxis.
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Jeugd
Zolang de vereniging bestaat heeft het bestuur zorgen gehad over de ontwikkelingen bij de jeugd.
De statuten bevatten bepalingen over de personen die als lid kunnen worden
toegelaten. Daar hoorde de jeugd niet bij. Het was op zich niet zo erg, want de
jeugd was ondergebracht in de Stichting Jeugdfilatelie Nijmegen. Helaas bleek
de opkomst op jeugdbij eenkomsten dermate laag te zijn dat er soms meer
begeleiders dan jeugdleden aanwezig waren. Op initiatief van het bestuur van
'Noviopost' is in overleg met het bestuur van de Stichting besloten deze op te
heffen en is 'Noviopost' met een eigen jeugdafdeling gestart. We zijn dan ook
zeer verheugd in het jubileum jaar een goede jeugdleider en een aantal
assistenten te hebben gevonden, en wat nog mooier is: een vrij groot aantal
jeugdleden.
J.G.M. Rademaker
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